
U praktikumu mehanizacije opremljenom svim potrebnim
mehaničarskim alatom tijekom vježbi i praktične nastave učenici
pod budnim okom predmetnih nastavnika provode pripremu za
rad, podešavanje, održavanje i popravke traktora, poljoprivrednih
strojeva, opreme i alata.
U školskom vrtu učenici izvode praktični dio naukovanja iz
područja uzgoja povrtnih kultura, cvijeća, ukrasnog i ljekovitog
bilja. U sklopu školskog vrta postavljeni su i plastenici opremljeni
navodnjavanjem u kojima učenici provode uzgoj povrtnih kultura.
Školski voćnjak s nasadom jabuka prostor je gdje učenici izvode
praktični dio naukovanja iz područja voćarstva i ekološke
poljoprivrede, a pokraj voćnjaka izgrađeno je i kompostište gdje
se odlažu ostaci rezidbe voćaka i ostali biootpad iz školskog vrta
tako da učenici proizvode i određene količine komposta koji se
koristi na školskim poljoprivrednim površinama.
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POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK je trogodišnje strukovno zanimanje u kojem se učenici educiraju i
osposobljavaju za rad u svim granama poljoprivredne proizvodnje, kako na velikim poljoprivrednim sustavima, tako
i na vlastitim poljoprivrednim gospodarstvima. Tijekom mnogobrojnih sati praktične nastave učenici stečeno
teorijsko strukovno znanje povezuju s praktičnim radom tijekom kojeg stječu vještine i sposobnosti u uzgoju i zaštiti
poljoprivrednih kultura te rukovanju poljoprivrednom mehanizacijom. Praktična nastava i vježbe izvode se u
specijaliziranim poljoprivrednim praktikumima te na otvorenim i zatvorenim poljoprivrednim površinama.

Na školskoj oranici "Janjevci" provodi se uzgoj nekoliko osnovnih ratarskih kultura i na toj površini učenici izvode
vježbe iz ratarstva, zaštite bilja i poljoprivredne mehanizacije. Srednja škola Donji Miholjac za izvođenje teorijske i
praktične nastave strukovnih poljoprivrednih predmeta  raspolaže i s dosta poljoprivrednih strojeva te različite
specijalizirane opreme. Učenicima je omogućeno i sudjelovanje u brojnim izvannastavnim aktivnostima vezanima uz
poljoprivrednu struku tijekom kojih proizvode med, jabučni ocat, različite vrste pekmeza, postavljaju demo pokuse
na poljoprivrednim površinama, a omogućeno im je i sudjelovanje u različitim manifestacijama i radionicama u
suradnji sa znanstveno-nastavnim i savjetodavnim institucijama kao npr. Dani polja, Pregled tehničkih sustava u
zaštiti bilja, Natjecanja orača i sl. 



Zajednički element za upis u trogodišnje škole čine prosjeci zaključnih ocjena
svih predmeta u posljednja četiri razreda i ocjene u 7. i 8. razredu iz hrvatskog,
matematike i prvog stranog jezika
Bodovnog praga nema. Kandidati se rangiraju prema uspjehu i ostvarenim
bodovima. Pravo upisa ostvaruju učenici koji ulaze u upisnu kvotu.
potrebna je POTVRDA MEDICINE RADA za zanimanje poljoprivredni
gospodarstvenik
potrebna je potvrda ŠKOLSKOG LIJEČNIKA za zanimanje cvjećar

UPIS U PROGRAME CVJEĆAR I POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK
Srednje škole Donji Miholjac školske godine 2021./22.:
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KLIKNI I ISTRAŽI

Obrazovni smjer CVJEĆAR je trogodišnje zanimanje u kojemu učenici stijeću kvalifikaciju s kojom se mogu
zapošljavati u cvjećarnicama, vrtnim rasadnicima, specijaliziranim prodavaonicama vrtne i cvjećarske opreme, u
komunalnim poduzećima na održavanju i njegovanju hortikulturnih urbanih površina, te također imaju i mogućnost
samozapošljavanja odnosno otvaranja vlastitog obrta.

Tijekom svoga obrazovanja stijeću vještine , tehnike i znanja koja
su potrebna prilikom nabavljanja, pravilnog skladištenja,
oblikovanja, aranžiranja i prodaje svih vrsta cvijeća i ostalog biljnog
i pomoćnog materijala. Izrađuju cvjetne aranžmane, bukete,
vijence, različite cvjetne instalacije i ukrase koristeći se pri tome
elementima oblikovanja, tehničkim pomagalima i dekorativnim
dodacima. U kompetencije cvjećara ubrajaju se uzgoj i njega te
svakodnevna briga o cvijeću i ukrasnom bilju kao i pružanje savjeta
o uzgoju i održavanju ukrasnog bilja i cvijeća.

Tijekom obrazovanja cvjećar stječe vještine izražavanja
kreativnosti i smisla za lijepo, razvija svoje pozitivne osobine
kao što su strpljivost, ljubaznost i komunikativnost. Razvija
svoju spretnost ruku i prstiju. 

Tijekom obrazovanja u našoj školi učenici cvjećarske struke
posjećuju i sudjeluju na brojnim događanja kao što su izložbe
cvijeća, sajmovi i cvjećarska natjecanja gdje imaju priliku
pokazati svoje vještine i steći korisna iskustva. 


